
UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, H'oogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

WEGWIJZERBOKAAL 1979
Het enthousiasme dat vorig jaar de deel
nemende klubs in het verspreidingsgebied van
ons blad aan de dag legden om winnaar te
worden van de streekderby's hebben ons doen
besluiten om met medewerking van diverse
sponsors wederom een voetbaltournooi te
organiseren.
Onze gastheren zullen weer de immer aktieve
bestuursleden e.a. zijn van de Sportvereniging
Meerkerk.

ipP¥i••••• Hieronder voIgt het wedstrijd schema.
f j

Dinsdag 8 mei Lekvogels - Ameide
Scheidsr. T. Visser
Meerkerk - V.V.A.C.
Scheidsr. H. P. de Koning

Donderdag 10 mei Noordeloos -Arkel
Scheidsr. A. H. Verpoorte
H.S.S.C. '61-SteDoCo
Scheidsr. C. W. v. Rij

Dinsdag 15 mei Ameide -. Noordeloos
H,·P. de Koning
V.V.A.C. - H.S.S.C. '61
·Scheidsr. T. Visser

C.D.A. wethouder
van Meerkerk
neemt ontslag.

Bij het vierde punt van de agenda van de
raadsvergadering van 26 maart (ingezonden
stukken en mededelingen), deelde burgemees
ter T. den Breejen mee, dat hij een brief had
ontvangen, waarin wethouder P. v.d. Berg
ontslag nam als lid van de raad en dus ook als
wethouder van Meerkerk.
Verdere toelichting werd fioch door de burge
meester noch door de wethouder v.d. Berg
gegeven.
In een gesprek na afloop van de vergadering
deelde de heer v.d. Berg ons mee, dat de
toenemende werkzaamheden in zijn bedrijf en
in het-bestuurlijk vlak hem tot deze beslissing
hadden gebracht.
Bij het aanvaarden van het wethouderschap,
ongeveer een jaar geleden, had hij niet
vermoed, dat zijn overige werkzaamheden zo
zouden toenemen.
De zwaarste taak had hij nu afgestoten, zodat
hij zijn overige functies goed kan blijven
vervullen.
Het een en ander betekent, dat de volgende
kandidaat van de C.D.A.lijst, de heer 't Lam,
gevraagd zal worden lid te worden van de raad.
Vit de dan weer voltallige raad zal daneen
nieuwe wethouder gekozen worden.

A.M.

Donderdag 17 mei Lekvogels _ Arkel
Scheidsr. C. W. v. Rij
Meerkerk - SteDoCo
Scheidsr. A. H. Verpoorte

Maandag 21 mei Arkel Ameide
Scheidsr. T. Visser
H.S.S.C. '61-Meerkerk
Scheidsr. H, P. de Koning

Woensdag 23 mei Noordeloos - Lekvogels
Scheidsr. A. H. Verpoorte
V.V.A.C. - SteDoCo
Scheidsr. C. W. v. Rij

Alle bovengenoemde wedstrijden beginnen
om 19.00 uur.

Zaterdag 2 juni is de finaledag.
am 13.00 uur beginnen de wedstrijden om de
eerste tim de achtste plaats.

nr. 4 poule A tegen nr. 4 poule B
nr. 3 poule A tegen nr. 3 poule B
nr. 2 poule A tegen nr. 2 poule B

am 15.15 uur begint de Finale.

O'Uderavond peuterspeelzaal
"OT EN SIEN"

Op woensdag 28 februari j.l. hield de peuter
speelzaal haar jaarvergadering. De opkomst
was hLizonder groot.
Het was voor ons een hele prettige ervaring dat
ook steeds meer vaders belangstelling tonen
voor het gebeuren op de peuterspeelzaal.
De vergadering was kort gehouden. Alle
belangrijke stukken waren de ouders al voor de
vergadering toegezonden om zoveel mogelijk
tijd over te kunnen houden voor de geplande
film over een ziekenhuisopname van een kind.
Dat was maar goed ook, want de film leverde
heel wat diskussiestof op. Het was een
aangrijpende film over een meisje dat opge
nomen moest worden in het ziekenhuis voor
een oogoperatie.
"Er gebeurt helemaal niets"; een kijkje achter
de schermen van het ziekenhuisgebeuren,
waar je als ouders eigenlijk,geen idee van hebt.
Het ziekenhuis is een zeer beangstigende
omgeving voor een kind, alles is anders, er
gebeurt in tegenstelling tot de titel van de film
juist ontzettend veal. Allemaal akelige dingen
waar de kinderen voor hun gevoel helemaal
alleen voor staan.
Dit zijn emoties, waar een kind erg veel tijd en
begrip van zijn omgeving voor nodig heeft om
te kunnen werken.
Dat hier een grote inzet van ouders, arts en
verplegend personeel is vereist, kwam in' de
diskussie na de film duidelijk tot uiting.
We kunnen naar ons idee terugzien op een zeer
geslaagde, boeiende en leerzame ouderavond.

DE WARME BAKKER
OP DE HOEK

ZIET ER NOG BROOD IN EN
OPENDE

SFEERVOLLE ANTIEKE
WINKEL

In februari 1.1. heette Herman Alting namens
Alting's Bakkerij zijn gasten, onder zeer
slechte winterse omstandigheden, welkom in
de geheel gerestaureerde sfeervolle winkel op
de Dam.
Burgemeester Bakker van Ameide en Tien
hoven werd verzocht op een oude Bakkers
hoorn in de deuropening het oude bakkers
rijmpje nieuw leven in te blazen:

"De bakker van de Hoek
Die heeft vannacht geblazen
De, vellen van zijn broek
Die hangen voor de Glazen"

Nadat de burgemeester heel snel vanwege de
sneeuwstorm in de deuropening een solo
nummer ten gehore had gegeven zei hij o.a.:
"Ondanks het sombere beeld - dat we zo vaak
ho'renover onze economie - ben ik blij dat de
ondernemende warme bakkers Alting hun
vleugels steeds verder uitslaan.
Dat men door de eeuwen heen altijd weI
sombere geluiden liet horen, blijkt weI uitde
volgende gezegden:

de bananenhandel is de pisang
de tabakshandel is de sigaar
menig houthakker legt er het bijltje bij neer
en de kousenhandelaar ziet er geen gat
meer in.
De kappers komen er kaal af eJ;l
de bloemisten zitten op zwart zaad en
de bakker zien er geen brood meer in.

Ais Gemeentebestuur zijn we erg blij dat V in
ons historisch centrum Vw zaak voortzet en
wij wensen V daarbij veeI succes, aldus besloot
burgemeester Bakker zijn toespraak tot de
warme bakkers Herman en Bas Alting.
Wanneer je even met Herman en Bas praat dan
proef je direkt de liefde voor hun vak. Zij willen
weI moderniseren - maar geen broodfabriek 
zij willen de echte warme bakkers blijven.
Namens alle Ameidenaren hopen wij dat ook
en namens hen allen veel succes.



Nieuwe zaal "Det Spant" in gebruik genomen.
Donderdag 15 februari 1979 zal voor de
plaatselijke gemeenschappen van Ameide en
Tienhoven de geschiedenis ingaan als een
hoogtijdag omdat eindelijk een zaal ingebruik
kon worden genomen die recht doet aan het
hebben van een Dorpshuis.Een dorpshuis waar
niet aIleen ruimte is voor het beoefenen van
indoorsporten, hoe belangrijk dat ook is, maar
ook ruimte biedt voor het houden van andere
aktiviteiten welke, gelet op de doelstelling van
de Stichting Dorpshuis Ameide, liggen op het
terrein van het dienstbaar maken van het
gebouw door het beschikbaar te stellen aan het
plaatselijk verenigingsleven voor het houden
van vergaderingen, kursussen, lezingen, uit
voeringen ter bevordering van de geestelijke,
sociale en culturele belangen der plaatselijke
gemeenschap.
De oorspronkelijke opzet van "Het Spant", n.l.
de cr:eatie van een grote ruimte waarin
verschillende aktiviteiten plaats zouden moe
ten kunnen hebben op hetzelfde moment was
mogelijk op zich niet onjuist maar heeft
blijkens de ervaringen, van nu imniddels 7
jaar, niet of nauwelijks gefunctioneerd.
Daarom werd ook steeds sterker de behoefte
gevoeld om een grote zaal erbij te bouwen met
bijruimten zoals kleedkamers voor het toneel
en een keukenaccomodatie terwijl door deze
uitbreiding tevens een aanpassing moest
plaatshebben van de capaciteit van de sanitaire
ruimten.
Door het bestuur van de Stichting Dorpshuis is
dan ook aktie ondernomen om het een en ander
te kunnen verwezenlijken. Aanvankelijk leek
zij in haar opzet te slagen doordat met name
van de zijde van de gemeentelijke overheid en
de Adviescommissie voor Bijzonder Regionaal
Welzijnsbeleid de volle medewerking werd
verkregen en met name van laatstgenoemde
stichting een positief advies ten aanzien van de.
ontwikkelde plannen is uitgegaan naar het
Ministerie van C.RM..
Op bassis daarvan vond dan ook een aanbeste
ding plaats omdat van de zijde van C.RM. was
toegezegd dat de beslissing binnen6 weken kon
worden tegemoet gezien.
Deze 6 weken werden 6 maanden en in die tijd
werden er een aantal bezwaren ontwikkeld die
een uitvoering conform de oorspronkelijke
opzet in de weg bleken te staan.
Het hoe, de oorzaak en hetwaarom van deze
vertraging zal mogelijk nog eens door de
geschiedenis worden prijsgegeven.
Kleinere opzet.
Door deze vertraging moest de film in ieder
geval opnieuw worden opgezet en na vele
besprekingen, ook bij het ministerie van
C.RM., werd een plan ontwikkeld wat een
enigszins kleinere opzet betekeride, waarbij de
kleedkamers en een keukenaccomodatie moes
ten vervallen, maar waarbij in ieder geval de
toezegging kon worden verkregen dat dit plan
de goedkeuring kon krijgen.
Het bestuur besloot, zij het met tegenzin, te
kiezen voor dit voorstel hetgeen in feite
neerkwam op het kiezen van een half ei in
plaats van een lege dop.
De· opening
Voor de opening en de ingebruikname van de
nieuwe zaal bestond grote belangstelling. Vele
genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging
van het stichtin,gsbestuur de offiele handeling
bij te wonen, onder hen waren de college's van
B en W van de gemeenten Ameide en
Tienhovep, de aannemers, onderaannemers
met hun medew.erkers,de totale aktiviteiten
commissie en delegaties van de' plaatselijke
verenigingen.
De voorzitter van de Stichting Dorpshuis
Ameide gaf in zijn openingswoord er .blijk van
bijzonder verheugd te zijn dat deze mijlpaal
was bereikt en dat het gebouw nog meer dan
voorheen een centrumfunctie kan gaan ver
vullerl in het plaatselijk gemeenschapsleven.
Ook bij het totstandkomen van deze zaal is
buiten datgene wat door aannemer Muckh1.!Jse
en zijn mensen tot stand werd gebracht door

zelfwerkzaamheid van met name enkele
bestuursleden, de heren J. de Groot, van
Diermen en Streefkerk en doorhet oud be
stuurslid de heer W. van Gelderen het podium
vervaardigd, een verrijdbaar buffet en een
aantal minder in het oog lopende zaken die
desalniettemin toch noodzakelijk bleken en
een belangrijke bijdrage zijn voor datgene wat
bij de opening en het verdere gebruik voor een
ieder valt waar te nemen.
En als gevolg van doelbewust kleur- en mate
riaalgebruik gezellige ruimte waar -een ieder
zich erg gauw thuisvoelt.
Na het openingswoord door de voorzitter kreeg
Burgemeester Bakker de gelegenheid de
openingshandeling te verrichten, deze hande
ling bestond uit het opentrekken van het
toneelgordijn. Of het nu kwam dat dit een van
de eerste officHHe handelingen was van onze
Burgemeester of dat hij met zijn handeling nog
eens extra wilde onderstrepen dat ook het
totstandkomen van deze uitbreiding met de
nodige strubbelingen gepaard is gegaan, het
gordijn toonde zich in eerste instantie wat
onwillig.
Het ging uiteindelijk toch open en tijdens het
opengaan werd door een delegatie van de
Drumband Ameide een roffel ten beste ge
geven waarbij de Muziekverenigingen Unie
en Crescendo werd aanges.loten met een pittig
stuk marsmuziek.
Burgemeester Bakker wenste het stichtings
bestuur van harte geluk met deze n.ieuwe zaal
en deed zijn gelukwensen vergezeld gaan door
aan het bestuur namens beide gemeentebestu
ren een kwartsklok aan te bieden.
Daaraanvolgend nam Burgemeester Bakker
het woord namens de plaatselijke verenigings
raad. Door de verenigingsraad waren gelden
ingezameld en voor dit bedrag kon aan het
bestuur van "Het Spant" een spreekgestoelte
worden aangeboden.
De voorzitter van het stichtingsbestuur sprak
namens het bestuur en beheer zijrt dank uit
voor de felicitaties en de cadeaux en bood bij
deze gelegenheid een boeket bloemen aan aan
de echtgenote van Burgemeester Bakker,
daarmee tot uitdrukking brengend dat het
stichtingsbestuur het op hoge prijs heeft
gesteld dat de Burgemeester bereid was
gevonden de officiele openingshandeling te
verrichten.

Aktiviteitencommissie
Zoals in eeri vroeger stadium reeds was
toegezegd door het stichtingsbestuur werden
op deze openingsavond de medewerkerks van

NEDERLANDSE HARTSTICHTING
Als vanouds verzorgd de EHBO Ameide/Tien
hoven, de kollekte voor de HARTSTICHTING,
welke zal worden gehouden op zaterdag 7 april.
De kollektanten komen bij u aan de deur,
mocht u niet thuis zijn, dan wordt er bij u een
zakje door de brievenbus gedaan, waardoor u
uw bijdrage tot zaterdag 14 april kan inleveren,
op het aan de achterzijde geschreven adres.

EHBO Ameide-Tienhoven.

het eerste uur, de aktiviteitencommissie aan
gevoerd door de heer Daniels, extra in het
zonnetje gezet. Door de voorzitter van het
stichtingsbestuur werd aan de heer Daniels op
symbolische wijze een metselspaantje over
handigd met de belofte dat ieder lid van de
aktiviteitencommissie in een later stadium in
het bezit zal worden gesteld van een metsel
spaantje met inscriptie. De voorzitter van het
stichtingsbestuur sprak daarbijzijn grote dank
uit aan degenen die het mogelijk hebben
gemaakt dat een bedrag van f 30.000,- aan de
Stichting Dorpshuis Ameide kon worden
overhandigd.
Kritische geluiden.
Namens de plaatselijke toneelvereniging werd
het woord gevoerd door de heer van de Grijn.
Hij complimenteerde het stichtingbestuur met
deze nieuwe aanwinst en stelde dat men de
totstandkoming van deze ruimte inclusief
toneel in belangrijke mate was tegemoetgeko
men aan de reeds jaren bestaande wensen van
de toneelvereniging, Dit betekende echter nog
niet dat aIle wensen nu waren vervuld. Met
name het ontbreken van een doelmatige
kleedkameraccomodatie wordt als teleurstel
lend ervaren, maar men heeft toch goede hoop
dat ook hierin in de toekomst wordt voorzien("i;i;'::
De heer W. van Gelderen, voorzitter van de"'/'
Muziekvereniging de Unie, voerde hierna het
woord. Ook hij vond de nieuwe zaal een
aanwinst voor de gemeenschappen Ameide en
Tienhoven, doch plaatste een kanttekening bij
de akoestische waarde van de nieuwe ruimte.
Bij een eerste kennismaking met deze nieuwe
zaal bleek dat de ruimte waar de muziekvere
niging nu repetitie's houdt, n.l. in de sportzaal
toch de voorkeur te genieten. Namens de Unie
werd aan het stichtingsbestuur een wanddeco
ratie, vervaardigd door de heer G. Langerak,
overhandigd omeen plaats te krijgen in de
nieuwe zaal. De decoratie die in hoofdzaak in
de kleuren groen werd uitgevoerd symboli
seert een aantal elementen van aktiviteiten die
in "Het Spant" plaats hebben.
Door de secretaris van de Stichting Dorpshuis
werd hierna het officiele gedeelte afgesloten.
Hij ging met name nog even in opdatgene wat
er door de sprekers van de toneelvereniging en
Unie naar voren was gebracht, doch vroeg;f""w"
anderzijds begrip door te stellen dat alles beter\,w,,)
kan maar dat ook in dat verband rekening moet'
worden geh'ouden met wat haaibaar is op dit
moment.' Door hem werd vervolgens dank
gebracht ;:tan de verenigingen welke bereid
waren gevonden medewerking te geven aan
deze openingsavond met name de Muziekvere
niging Unie en de Christelijke Muziekvere
niging Crescendo en de Drumband Ameide, en
verder bracht hij dank uit aan allen die gevolg
hadden gegeven aan de uitnodigirig .bij deze
heuglijke gebeurtenis aanwezig te willen zijn.
Hij nodigde een ieder uit een dronk uit te
brengen op de nieuwe zaal en nog een ogenblik
te blijven om kennis te nemen van de overige
veranderingen die tot stand werden gebracht.
De uitbreiding van "Het Spant" werd tot stand
gebracht door Aannemersbedrijf Mulckhuyse,
de sterkteb-erekeningen werden uitgevoerd
door Adviesbureau Vroba te Ameide, het
electriciteitswerk werk uitgevoerd door Tech
nische bedrijven T. de Groot te Ameide, de
Centrale verwarming werd aangelegd door de
Werkendamse Verwarmingscentrale en het
Schilderwerk werd uitgevoerd door Schilders
bedrijf J. den Hartog te Ameide. Al deze
bedrijven werd dank gebracht voor de bjjzon-
der vlotte en plezierige wijze waarop deze
uitbreiding tot stand werd gebracht.
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Restaurant "Brughuis"
Tolstraat34, Meerkerk, Telef. 01837-1319

voor receptie's, bruiloften, familie
ofzaken diner

Ook Uw aandacht waard!!!

Tijdig reserveren gewenst

JAARMARKT
IN MEERKERK

KINDERVAKANTIEWEEK
IN

MEERKERK
MEERKERK - In Meerkerk wordt in de
periode van 6 tot en met 12 augustus een
kindervakantieweek georganiseerd. Op het
programma staan weer de gebruikelijke opder
delen. De wedstrijd gecostumeerd voetbal
vervalt. Daarvoor zullen twee teams hun
kwaliteiten tonen op een zeephelling.

MEERKERK - Op de eerste zaterdag van juli~

.dit jaar 7 juli- wordt de vierde jaarmarkt
georganiseerd. De uitnodigingen voor de markt
gaan binnenkort de deur uit. Marktmeester
Teus Rakkesteegt is met de voorbereidingen
bezig. De markt wordt weer op dezelfde plaats
gehouden en duurt van tien uur 's morgens tot
vijf uur 's middags. Ret ligt in de bedoeling een
aantal standwerkers naar Noordeloos te halen.

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

EINDAVONDJEUGDKLUBS
Vrijdagavond ~o april is het weer zo ver.
De jeugdklubs van de Gereformeerde kerk van
Ameide houden dan weer hun jaarlijkse
eindavond.
Ook dit jaar is er weer druk gerepeteerd en
geoefend om u weer een leuke avond te
bezorgen.

.De gehele avond zal in "RetSpant" (de nieuwe.
zaal) plaatsvinden. Ret begint om 7.30 uur
n.m. en de toegang is gratis.
Ret programma ziet er als voIgt uit:

1. Opening
2. Liederen gezongen door het jeugdkoor
3. Israelische dans
4. Play Back
5. Rollandse liedjes
6. Pauze
7. Toneelstuk
8. Israelische dans
9. Liederen gezongen door het jeugdkoor

10. Sluiting

Komt allen!!

••II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

AVVA SPEELT
ZATERDAG 7 APRIL

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
AVVA speelt zaterdag 7 april Kampioenswed
strijden.
Dames I om 14.00 uUr.
Reren I om 17.45 uur.
De dames van AVVA I.hebben nog een punt
nodig om kampioen te worden.
Reren I staan een punt achter op de koploper
die a.s. zaterdag in "Ret Spant" komt.
Laat AVVA niet in zijn hempie staan; Iedereen
wordt uitgenodigd om zaterdag 7 april in "Ret
Spant" tekomen kijken. Iedereen die een
toeter of een ratel heeft wordt gevraagd die
vooral mee te brengen.
Ret-programma voor a.s .. zaterdag is als v6lgt:

13.00 uur Dames II
14.00 uur Dames I

15.15 uur Reren IV
16.30 uur Reren II
17.45 uur Reren I

Dit is het programma, AVVA rekent op
Ameide. Tot a.s. zaterdag.

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 -1249



fen eldorado van rust en gezelligheid voor degenen
die als familie, vrienden of zakenrelaties bijeen ..
willenzijl'l.

Voor uw zakelijke bijeenkomst (op welk niveau dan
ook), voor uw receptie, voor uwfamilie-bijeenkomst
is er De Kruijt-Hoeve.

De Kruijt-Hoeve is een familiebedrijf!

Het dienstbetoon staat daar voorop.
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in eigen huis.

Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievol en
betaalbaar!

Kortom, het is goed en gezellig toeven in De Kruijt
Hoeve.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u het op prijs stelt, zenden we u gei'llustreerde
documentatie toe.

Overzicht van Caribisch decor met zangeres
ConnyVandenBosch.

of reverspelden. Er waren bijzonder mooie,
sportief-elegante ensembles te zien in die
nieuwe modelijn: verbrede schouderlijn en
recht vallende rok.
Ook sportief, maar heel modieus, waren de
kombinaties van stretchpantalon met velours
sweater, of mooie trui met daarover een blazer
of jack of trenchcoat.
De japonnen zijn zeer elegant met veelal
aangeknipte mouwtjes en uitgevoerd in felle
kleuren, of zachte kleuren en dan geaccen
tueerd met weer die felle accessoires.
De accessoires waren toch heel opvallend. Niet
aIleen qua kleur maar er waren b.v. ook erg\()
veelleuke hoeden te zien in allerlei modellen:
stropetjes, hoeden met rand, 'dopjes, soms
met voile!
Bijzonder exclusief was de kollektie mantels
uitgevoerd in b.v. Al Cantara.
De schoenen, bij ieder kledingstuk zorgvuldig
uitgezocht vertoonden bijzonder veel variatie.
Alles kan: hoge hak, lage hak, sportief, elegant
De fa. Pol stond hier garant voor.
De kapsels en make-up, verzorgd door kapsalon
Quirine, waren perfect.
Na de pauze, waarin iedereen een verrukkelijk
speciaal gemixt zomers drankje aangeboden
kreeg, trad Conny Van Den Bosch op met
enkele bekende liedjes uit haar repertoire.
Van Toor Fashion deed deze avond haar
bekendheid op het gebied van professioneel
georganiseerde modeshows aIle eer aan.

De show werd geopend en gepresenteerd door
Eugenie Herlaar die dit zeer charmant en
enthousiast deed.
Al gauw werd duidelijk dat het hele wijde
model niet veel meer te zien is. Daarvoor in de
plaats is een verbrede schouderlijn, een nog
weI gemarkeerde taille en een recht vallende
rok gekomen.
De kleuren zijn, vooral in de jonge mode, erg fel
Vrolijke rokken en blouses in grappige dessins
zoals bloemen-, vruchten- of noppenmotieven
waren er volop te zien.
Nieuw in de jonge mode is ook de tuniek
pantalon-kombinatie die Van Toor Fashion ook
kon laten zien.
De twee- en driedelige pakjes zijn uitgevoerd
in grijs-beige tinten, dan echter toch weer
geaccentueerd door felgekleurde ceintuurtjes

Wederom
wervelende show van

Van Toor Fashion

De modeshows van Van Toor Fashion zijn
bijna beroemd geworden en dat bleek dinsdag
13 maart.
Enkele honderden (!) modege"interesseerde
dames en enkele heren waren aanwezig in de
zeer sfeervol ingerichte sporthal van 't Veer
huis te Nieuwegein. Een prachtig decor met
oosters aandoende gevels en geweldige palm
partijen deden de regen buiten vergeten en Combinatie vanrok in zuiverscheerwol en blouson in soepel
men waande zich in zomerse sferen. zacht leder, exclusief model.

Mondi-ensemble. Van toor fashion is dealer van dit
wereldberoemde merk.

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

Wij leveren U

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen
wenst U gezegende Kerstdagen en voor
spoedig 1979.

Handel en Transport van land en Grint
Telefoon 01837-1225 MEERKERK

Direkt klaar
terwijl U wacht.

~CREZEE
AMEIOE DAM 5 TEL' )J" {t11.:J 5' .':'''



Van groenteboer tot groothandel VAKANTIE
KINDERFEESTWEEK

*

BEJAARDENREIS MEERKERK
HeCcomite onder leiding van de heer Wim de
Leeuw is al weer druk bezig aan de voorberei
dingen van de jaarlijkse bejaardenreis.
Ook dit jaar is het comite er weer in geslaagd
een mooie reis in elkaar te zetten.
Houdt D er vast rekening mee - we willen
uitgaan op woensdag 27 Juni a.s.
Verderebijzonderheden hoort u nog van ons.

Iedereen kent het bedrijf van de Gebr.
Veenvliet aan de. Pro Marijkeweg dat opge
bouwd is van een klein bedrijf tot een
goedlopende groothandel.
Het bedrijf is overgenomen van Huibert de
Vroome die toendertijd zijn groente en fruit
door Ameide en Tienhoven ventte.
Aangezien dit niet rendabal was ging men over
in groente-en teenhandel.
Toen ook dat niet rendabel bleek is men met de
groothandel begonnen. Dit bestaat hoofdzake
lijk uit het doorverkopen van fruit vanaf de
veiling en kwekers naar de winkels.
Het bedrijf is gevestigd in Ameide maar de
handel wordt bedreven in Breda en omstreken.
Eerst bezaten ze een pand aan de Belgrumweg
tegenover het veilingterrein dat door uitl;>rei
dings- en parkeerproblemen verhuisde naar de
rand van de stad. Het groots,te aantill grcissiers
bleef achter, maar ook zij kregen al gauw met
dezelfde problemen te kampen.
De Bredase gemeente had voor het veiling
complex de afspraak gemaakt dat er op de
veilingterreinen geen groothandels-verkoop
plaats mocht vinden, dus was er geen andere
mogelijkheid dan te blijven zitten aan de
Belgrumweg. Maar na veel vergaderen en
praten kwam men tot de conclusie dat er toch
een nieuw groothandelscentrum gesticht
moest worden en dit voltrok zich op een zeer
speciale manier op 30 januari 1979.
De opening werd verricht door de Bredase
burgemeester ir. W. J. H. J. Merkx, die zich een
vaardig heftruckchauffeur toonde door het
wegrijden van een heftruck vol pallets,
waardoor het aanduidingsbord "R.B.T. groot
handelscentrum" zichtbaar werd.
De opening werd opgeluisterd door het
Bredase politiekorps.
Na de opening stroomden de mensen, waaron
der veel genodigden en beiangstellenden, naar
de hallen waar men het fruit op zijn mooist zag
uitgestald. Vele attentie's en 'gelukwensen
kwamen binnen waardoor deze dag een
hoogtepunt werd in de loopbaan van de Gebr.
Veenvliet.

DE C.H.U. REIS
MEERKERK

Ook de C.H.D. is weer van plan om ereen dagje
tussenuit te gaan, en weI op zaterdag 16 juni
a.s.
Reisleider Jan van Peet heeft samen met Wim
de Leeuw weer een geweldig mooie reis in
elkaar gezet, zoals we uit betrouwbare bron
vernamen gaat dit jaar de reis naar het eiland
Texel.

NOORDELOOS - In de perioden van 3 tot en
met 11 augustus wordt in Noordeloos de zesde
edititiel van de Vakantiekinderfeestweek ge
houden.
Nieuwe facetten zijn dit jaar waterfietsen en
hoepelen.
Op 6 augustus vindt dat hoepelen plaats. Hoe
dat precies gaat geschieden is nog niet bekend.
Dezelfde avond zal de jeugd ook vissen.
Op dinsdag 7 augustus staat een fietspuzzel
tocht gepland, terwijl de muziekvereniging
Volharding op die dag ook het een en ander
voor de jeugd zal doen. De fietspuzzeltocht
wordt georganiseerd door de Sportvereniging
Noordeloos.
De Spettertuin heeft op woensdag een zwem
feest. Op donderdag zullen ook de kinderen
kunm!'n knikkeren. Inzet is dim eeh beker die
beschikbaar is gesteld door de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen. Op vrijdag is er
op het terrein van de Sportvereniging de ge
bruikelijke sportmiddag.
Op vrijdag 10 augustus is er 's avonds een disco
avond in het dorpshuis. De vakantieweek
wordt op 11 augustus besloten met waterfiet
sen, waaraan aIle inwoners kunnen deel
nemen.
De m uziekvereniging "Volharding" geeft
's avonds een concert waarna een lampion
optocht de feestweek afsluit.

lePRIJS voor
GYMNASTIEKVERENIGING

OLYMPUS
In Strijen vonden op zaterdag 10 maart
keuzewedstrijden plaats voor 10 tot 12 jarigen.
Deze wedstrijden werden georganiseerd door
de commissie wedstrijdsport van de Turnkring
voor Dordrecht en omstreken waar wij ook
deel van uitmaken. Er werd geturnd op mini"
tramp, brug, laag rek en lange mat. Onze
vereniging had ingeschreven voor de brug,
lange mat en de mini-tramp. De meisjes
hebben bijzonder goed hun best gedaan en het
resultaat was er dan ook naar: Een Ie prijs op de
brug en een 3e prijs op de lange mat! Hiermede
van harte gefeliciteerd. Diteraard is dit
resultaat ook tot stand gekomen door de goede
leiding en zij verdienen hiervoor dan ook onze
dank.
Mededeling:
Ais jij (of D) ook lid wilt worden van de
gymnastiekvereniging kun je je altijd opgeven
bij Mevr. J. V. Laar, Liesveldweg 10, tel. 1617 of
tijdens de lesuren op donderdag- of vrijdag
avond. Meisjes en dames van aIle leeftijden
kunnen bij ons terecht. Jongens van 41/ 2 tim 7
jaar kunnen ook opgegeven worden.

Het bestuur.

~TAFELTENNISTOURNOOI

BASISSCHOLEN
Hier volgen nog enkele mededelingen over het
tafeltennistoernooi dat gehouden wordt op 7
april.
De opkomst wordt geweldig, want meer dan 100
kinderen hebben zich al opgegeven voor het
toernooi dat om half negen begint en ongeveer
halfzeven is afgelopen.
Van 13.00 tot 13.3b hebben we pauze. De
kindenin die van ver komen kunn'en beter een
lunchpakket meenemen want we beginnen
weer precies om 13.30 uur.
Na afloop van het toernooi worden de prijzen
door burgemeestet' Bakker uitgereikt die
eveneens de prijzen van onze verloting zal
trekken.
Tot ziens op 7 april bij de Lekpongers in het
Spant ingang kleine zaal.
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daarna 59.50

tot 15 - 4- '79 49.50

Wegwijzertje

Deltas Grote
Dieren
encyclopedie
Ruim 400 kleuren
illustraties ruim 3500
diersoorten.
Alles over fauna in
een deel.

Te Koop: Sparta Snorfiets
Ais nieuw, 200 km gereden.
Tel. 01836-1271.

Te Koop: Batavus Dames
Bromfiets, bruin. Geheel
nagezien. Tel. 01836-1271.

••••••••••••••••••••••••••••

Te Koop: Flymogazonmaaier
Zeer goede staat
Tel. 01836-1271.

••••••••••••••••••••••••••••

Te Koop: Kinderfiets Polly
8 jaar. Tel. 01836-1271.

••••••••••••••••••••••••••••

~~III~
~

••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

~12,95

J.3;9t) 12,95
j.j.;OO"'" 9,95
,.13;-afr" 11,95
~12,95

~13,95

~15,95

~ 4,95
~9,45

~4,95

~3,95

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

Jonge Hoppe

Vieux Henkes

Bessenjenever Bois

Citroenbr. Bokma

Citroenjen. Bokma

William Lawson whisky

Cognac La Tour

Bonito Sherry

Kopke Port

Kratz advoc.

Rode zoete vruchtenwijn

Cotes de Rousillon 4,95 per fles

OOOS 6 FLESSEN 25,00
Ceilier des dauphins

Cotes du Rhone Villages 1976:

een schitterende wijn vol smaak en een prettige

neus 7,65 per fles

OOOS 6 FLESSEN 40,00
Keller pils (Slijterspils) per krat 7,95
Heineken pils per krat 12,50

I········································,

I WORD i
i WOLWIJS. i
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •: :• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
: Tapijt kun~ u overal kopen, maar zo'n toon- :
: aangevende kollektie tapijten kan onmogelijk :
: verkocht worden zonder gedegen advies en :• •• een vakkundige kennis van zaken •• •
: Neem dus geen risico als u aan nieuw tapijt :
: toe bent. Kom direkt naar ons. Wij geven U :• •: de service die hoort bij een :

: kwaliteitstapijt :• •• •: Natuurlijk kunt U bij ons ook terecht voor :
: tapijt uit synthetisch materiaal :

• •: Enkele prijzen :

: kamerbreed 59.95, 79.95, 89.95 :• •• etc. etc. •• •! INTERIEURVERZORGING I
i STREEFKERK i
I FRANSESTRAAT 7, AMEIDE, 01836-1212 I,......•............•.....................;

Onsprogramma hand- en motormaaiers
is weer belangrijk uitgebreid

De belangrijkste merken zijn:

Husqvarna U weet wei, uit Zweden.
Door Husqvarna op de Neder.landsemarkt gebracht.

Concord met aluminium maaikast.

Qualcast elektromaaiers enz.

Wij hebben voortdurend 25 tot 30 modellen in voorraad.

Nu oak de unieke:

Husqvarna park 2000 zitmaaier
met de maaibalk vooraan gemonteerd.

Komt U eens vrijblijvend langs bij:

c. 'I Lam
Bazeldijk 19,
Meerkerk
Tel. 01837-1810.

SB 50 Variospeed.
Zelfde uitvoering als de
SB 50 1\vinjet echter te
yens voorzien van een
variator met 12 versnel
lingsstanden. Deze maai
er is speciaal ontworpen

voor het goed onder
houden gazon.
Voor beide modellen
is er een extra grote
grasvangzak lever
baar.

De SB 50
maaiers zijn

uitgerust
met een
slipkop

peling
voor

extra
beveiliging.



Margriet VansIuis.

: Kentie de Vries
: Boot Eenink
: Bastiaanse Kruithof
: Kentie de Vries

(Hemelvaartsdag van: 8 uur tot
24 uur).

: Kentie de Vries

20 - 22
27 - 29

30

Weekend dienst huisartsen
Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort en Noordeloos.
De weekend dienst begint vrijdagavond om 6
uur en· eindigt zondagavond om 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10 uur
's morgens.
Spreekuur bezoek gaarne na· telefonlsche
afspraak.

25 - 27

April 1979
6 - 8 : Bastiaans Kruithof

13 - 16 : Kentie de Vries
(De dienst eindigt paasmaandag
's avonds om 12 uur).

: Bastiaans Trouwborst
: Boot Eenink
: Bastiaans Trouwborst

(Van 0 uur tot 24 uur).

Mei 1979
4- 6

11 - 13
18 - 20

24

NOG EEN KEER DE KNOPENDOOS
Afgelopen week had ik toen de kinderen uit school kwamen de tafel volliggen met
verstelgoed. Wat ik klaar had kon gelukkig ieders goedkeuring wegdragen.
Ze gingen allemaal huns weegs. De jongste bleef bij mij en....ontdekte de
knopendoos. Al eerder heeft U kunnen merken dat het spel van kinderen en met
name de creativiteit daarvan me intrigeert. Geboeid keek ik toe.
Zij onderscheidde ze op mooitjes en lelijkers op grote en kleines op verschil in rnaat,
verschil in materiaal, op het geluid dat een aantal metalen knopen maakte in haar
hand en van welk soort er de meeste waren. Zij was lang zeergeconcentreerdbezig.
Zij moest namelijk zelf haar spelregels maken. En hoewel zij zich niet gedwongen
voelde door door grote mensen gemaakte spelregels maakte zij het zich allerminst
gemakkelijk. Zij maakte zelfs een onderscheid tussen overhemdknoopjes met een
spoelvortnig gleufje tussen de gaatjes en die met een recht gootje tussen de gaatjes.
Sommige knopen werden geschikt bevonden om als oorbel te fungeren andere
niet. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het maakte me blij, heellicht en gelukkig,
zoals je je voelt als je ergens in fe bruari plotseling op een beschut plekj e gekoesterd
wordt door de zon.
Zouden wij simpele moeders en onze jeugd toch niet zoveel tekort gekomen zijn op
speelgoedgebied. Dit was mijn zorg he, nadat ik had geleerd dat kinderen allerlei
functies moeten trainen door middel van hele mooie door mijnheren met "goog"
en "loog" achter hun soortnaam bedachte spelen. Zet nu alstublieft niet morgen
meteen uw kind de knopendoos voor onder het motto "hier speel nu maar eens met
de knopendoos, dat is goed voor je". Dan maakt U dezelfde fout als al die"gogen" en
"logen" die vinden dat al hun spelletje zo "goed" zijn voor een kind. Ik had het
geluk dat mijn kind zo vriendelijk was mijn knopendoos toevallig op tafel te vinden
terwijl ik erbij zat en het spel kon volgen. U kunt natuurlijk die doos ook eens
gewoon op tafel zetten en hopen dat het gebeurt.

Lenteweer Fietsweer!
Fiets goed Brom best
op een fiets of bromfiets van

ANTON LIEFHEBBER
Dorpsstraat 46 - Lexmond - tel. 03474-415

Asterix de Gallier
Nu in fraai uitge
voerde gebonden
uitgave in kunstleren
omslag.
Reeds 5 delen ver
schenen.

it 29.95

Eigen modeme reparatie inrichting
veel accessoires, aile top merken!
Tevens voor al Uw elektrische apparaten en verlichting.

koop bij de man, die ook repareren ka·n

deel 6 verschijnt
binnenkort.

9 -OJ CREZEE B.V.

AIIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (Ol836}l22t

B.V. Zilver en Staalwarenindustrie

"Nieuwpoort"
Buitenhaven 11, Nieuwpoort

vraagt voor haar produktieafdelingen:

JONGENS
Een gedegen opleiding in ons bedrijf,
ondersteund door o.a. Bemetal en V.O.M.
behoort tot de mogelijkheden.

Sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres,
tel. 01843-1253.

TE KOOP AANGEBODEN

HUIS
2 onder 1 kap, met garage 250m2 grond
t 178.000,- k.k.

AMEIDE
Liesveldweg 10
Telefoon 01836 -1617

Na de barre winter heeft iedereen
weer zin in iets nieuws.

Kom eens kijken naar de
gloedvolle voorjaarkollekties 1979.

Konfektie
Voor onze jongens en
meisjes voor aile leeftijden.
Heerlijk vrij en eigentijds.

Voor de dames aparte
kollekties rokken, blouses, etc.

Voor de heren: het aller
nieuwste in pantalons, jacks en
overhemden.

Er wacht U een grote keus bij:

Streefkerk
Modes

Fransestraat 7, Ameide, tel. 01836-1212.
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55 Bij aankoop van een kostuum of kombinatie ~= =! een Dverhemd 'naar keuze cadeau. I
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5 9
= =~ Op aile ribbroeken zowel jongens als i
= heren 5.- KORTING. 9

I Geldig tim 14 april. I
I M~~~~~EN, I
= ANNENMODE 9I ANUFAKTUREN ( Aile heren ribjacks I
~ Telefoon01836-1235-Ameide. 10.- goedkoper i
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1954 JUL. MAAND•••••FEESTMAAND 1979 Voor alles wat U nodig heeft voor een

Echte Friese staartklok
orgineel uurwerk in eiken kast

3250,-
QUARTZ - HORLOGES vanaf 69.
QUARTZ - STOPWATCH 115.-

Nieuwe serie optische zonnebrillen
zonder schittenng

Komt U eens langs bij

HET HUIS MET DE KLOK
G. J. v.d. VLlES

Gore. str. 6 - Tel. 01837-1424
4231 BH MEERKERK - Giro 624376

iee~teLyk epaa~ainer

kunt U tereeht bij :

Siagerij Ouwerkerk
Voor een stukje vlees, zoals Rollade,

Gourmet- en Fondueschotels, Verse Kip

filet, voor vele eigengemaakte Worst- en

Vleeswarensoorten en voor aile Ola en

Iglo diepvriesprodukten.

MEERKERK

TOLSTRAAT 41

TELEFOON 01837 -1371

DROOGMOLENS

KEUKENTRAPPEN
TOMADO, met ± 25% KORTING!!

Welnee. als hij , lidst met zijn echtgenote ' tijdig biJ ons komt kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie.

. dan is het ideale. persoonlijke geboortekaartje snel
l gevonden. Misschien kende u die prachtige

"'- ~'.' stijlvolle kollektie.al via uw verlovings. trouw- of.
'~~<;:.~.»,>.j., 1'1 dankbetuigingskaart. Kortom maak het u

.•.,' . .) \ gemakkelijk en kom snel kijken in die dikke boeken
)Ji" ". ! 0:-/' \ vol ideeen.
',. ,'. <. " \

--------- 1 ----------,

[,-----' J
Bij

met patent, Draaimeehanisme in de
kop

drooglengte van voor

40 m ~- 99,50

50 m ~ 109,50

60 m ~ 119,50

Er is reeds een molen met 50 meter
draad voor f 60,-

c. 'tLam
Bazeldijk 19 - Meerkerk - 01837 -1810

• Heeft een aanstaande vader •
het moeilijk?



FIETSEN GOED VOOR U
Grote keus in rijwielen en kinderrijwielen:·

Gazelle Batavus
Union Sparta

Keus uit 150 stuks.
Wij leveren een merkfiets

voor345.-

Bromfietsen:
BatavusSparta
Sparta
Yamaha
Kreidler
Zundapp
Peugeot

Grote keus in motormaaiers
electromaaiers en handmaaiers.
Maar wat is belangrijk als u een gazonmaaier koopt.
Oat wij u geheel vrijblijvend inlichten wat voor U geschikt is.
Oat wij gazonmaaiers slijpen.
Oat storing, van welke aard ook, door ons gerepareerd wordt.
Oaarom een reden om eens langs te komen.

Grote keus in aile tuingereedschap.

Flymo Luchtkusscnm881cn
woor profcssloncclscbruik

47
snijbreedle Flymo GT Iem Gewich1l5 kg.

98 cc ILO 2·lakt molar.
Voar aHe soorten terreinen.

52 snijbreedle FIJlllO C51em Gewicht 20 kg.
123 cc Aspera 2·takt molar.

Vaor grate en ruwe terreinen. Kompleet met wielstel.

75 snijbreedte Flymo SP 75em Gewichtlll kg.
8 PK Tecumseh 4·takt motor.

Met de voordelen van een luchtkussenmaaier en het
gemak van een zitmaaier.

~o Luchtkusscnm881cn
met bcnzlncmotorcn
Licflt - sterk - betrouwbaar.

38 snijbreedte Flymo L
Gewichl11,3 kg.em 85 cc Aspera 2·lakt molar.

Vaor kleine en middelgrote gazons.

47
snijbreedte Flymo GLem Gewich1l3,3 kg.

98 cc Aspera 2·lakl motor.
Voor middelgrote en grate gazons.

47
snijbreedte Flymo GT"em Gewicht 20,4 kg.

148 cc Briggs & Stratton
4-takt motor. Vaor ruwe en vlakke terreinen.

fMno
EICIdrIschc luchtkusscnmaalcn
Licht - veilig - geluidsarm

30
snijbreedle Flymo DLEem Gewicht slechts 6,8 kg:

900 Watt motor.
ldeaal vaor kleine gazans.

38
snijbreedte Flymo GLEem Gewichl9 kg.

1000 Watt motor.
Vaor de kleine en middelgrote"gazons.

47
snijbreedte Flymo GTEem GewichtlO,7 kg.

1150 Watt motor.
Voor middelgrote en grate gazons.

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271



WEER TONEELUITVOERING
De Algemene Toneelvereniging Ameide gaf op
zaterdag 23 maart j.I. weer een uitvoering en
weI voor 't eerst in de nieuwe zaal van ,,'t
Spant".
Van tevoren vertelde de regisseur Teus v.d.
Grijn aan 't publiek dat de spelers weI aan de
nieuwe omgeving moesten wennen omdat er
geen ruimte achter het toneel is en de spelers
dus aan de zijkant op en af moesten.
De bijna volle zaal heeft van deze problemen
niets gemerkt. De vertoning verliep vrijwel
vlekkeloos en was overal-ook achter in de zaal
prima te volgen. Opgevoerd werd het stuk: Om
het geluk van een kind.
In tegenstelling tot voorgaande uitvoeringen
was dit geen blijspel maar een serieus stuk.
Met deze uitvoering bleek dat ook een serieus
stuk door de toneelvereniging goed wordt
beheerst.

De rollen werden bezet door:
Koos Molenaar, Gerrie v.d. Grijn, Kees v.
Gent, Neeltje Waards, Arie Molenaar en Coby
Versluis.
De regie was in handen van Teus v.d. Grijn en
de grimme werd verzorgd door Tini v.d. Grijn.
Het ligt in de bedoeling van de toneelver
eniging om twee uitvoeringen per jaar te
geven: een blijspel en een serieus stuk.
Na afloop kon iedereen weer vrolijk worden op
het erg gezellige bal dat muzikaal werd
verzorgd door een goede band.

J.M.

NOORDELOSE AGENDA
Zaterdag 12 mei 10.00 uur reunie voor oud
inwoners
Zaterdag 26 mei 09.00 - 14.00 uur Molenfiets
tocht door de Alblasserwaard en Vijfheeren
landen.
Vrijdag 3 augustus 18.30 uur Nationaal Kam
pioenschap Kuiltjeknikkeren.
Zaterdag 4 augustus 10.00 - 17.00 uur lustrum
jaarmarkt in de schilderachtige dorpskern.

Noordeloos, 'n boerendorp in het hart
van de Alblasserwaard.

P.V. "SNELVLUCHT"
AMEIDE·

2510
1312
2720
1605 Prijswinnende loten kunnen worden
1574 ingewisseld tegen een waardecoupon bij
2744

A. Streefkerk,
De Tol 2,
Ameide.

Polaroid

Het direct klaar systeem
model 1000 van 129.-

Crezee prijs 89,-

~CREZEE
AMEfOE DAM 6 TElEF'OO'" (OHDe) 22~

Nieuwe gedichtenbundel van

Nel Benschop

Geloof je dat nog?

Gedichten over de Apostolische Geloofsbelijdenis

Ook deze gedichten zijn weer voluit
Benschop-gedichten: rechtuit, sterk door hun
eenvoud, getuigend van een gelouterd geloof en
met een sober maar doeltreffend taalgebruik,
konom: herkenbaar.
Elk gedicht wordt omlijst door een
vierkleurenfoto van de Twentse fotograaf Rob
Lucas. Zois in aile opzichten een fraaie bundel
ontstaan.

Gebonden met stofomslag 8,90
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I want wij hebben I
I ook rib en I
I canvasbroeken I

==i in vele kleuren __i_=

Korn eens langs
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Gebr. van Tuyl

HEERLlJKHEDEN VOOR OP 'T BROOD:

Zelf gemaakte
gekookte ham
verrukkelijke lever
worst
Uiterst fijne Pate's

AL ON'S VLEES UIT EIGEN SLACHTERIJ EN ZELFGE
MAAKTE VLEESWAREN!

I

TE KOOP:

Peugeot 305 SR met schuifdak

Peugeot 304 SLS.

Opel Rekord 2-0

Honda Civic

Mercedes 300 D

Datsun Sherry

Opel Ascona 16N

VW Sprint 1600

Opel Rekord Caravan 2100 D

Opel Ascona 16 S

Opel Ascona 16 N 4-deurs

Datsun 120 Y

Opel Ascona 16 N

Renault 6 TL

GARAGE

1978

1978

1978

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1976

1976

Siagerij van der Hek
Fransestraat 22 - Ameide - Telefoon 01836-1239

GARAGE:
Zouwendijk 125 - Telefoon 01837 -1412

SHOWROOM:
Toistraat 19 Telefoon 01837 -1682

MEERKERK

t \

Kom snel

kijken bij:

~CREZEE

Dam 6 - 01836-1229



Keraplasme is echt plantaardig

1975

1978

1975

1978

1974

1975

1976

1974-1976

1974

1975

1973

1976

1975

1973-1976

1976

1976

1977

Timmerlieden
Metselaars

Meerkerk, Zouwendijk 85

Telefoon 01837 -1575

Autobedrijf
C. de Stigter

biedt aan

Audi 80 L

Peugeot 504

Peugeot 504 aut.

Renault 4 TL

Renault 12 TL

Opel Manta 1900

Berlinetta met L.P.G.

Opel Ascona

Opel Kadett

Ford Capri

Ford Escort

Ford Taunus

BMW 520

Fiat 127

Austin Mini

Simca 1100

Simca 1100 Fourgonnette

Ford 1600 Coupe

vraagt wegens uitbreiding van haar
werkzaamheden:

De sollicitanten dienen zelfstandig te kunnen
werken in Renovatie - Verbouw - Nieuwbouw.
Belangstellenden verzoeken wij een afspraak
te maken met de heer C. Bot, tel. 01837-1334.

AANNEMERSBEDRIJF EEl
GEBR. BCT BM

Burg. Sioblaan 32A - Meerkerk - Tel. 01837-1334

haar. Om de talgklieren te
reguleren en het haar te
reinigen.

Keraplasme voor droog
haar is samengesteld uit ma'is
dat werd aangevuld met o.m.
ingredienten voor volume en
een behoedzame reiniging
van hethaar.

Keraplasme is echt
plantaardig, is daardoor echt
beter voor uw haar.

Keraplosmebehondelingen worden uitsluitend in de
kopsolon gegeven. Wij odviseren u welke Keraplosme
behondeling voor uw hoar de juiste is en zijn op de hoogte
met de juiste behondelingsmethode.

Het beste resultoot wordt verkregen door Keroplosme
meerdere molen om de 8 a 10 dogen toe te possen.

Keraplasme is niet
gebaseerd op een geringe
hoeveelheid plantenextrad,
maar bestaat voor het grootste
gedeelte uit tot poeder
gestampte planten. Voor vet
haar is dat het plantenpoeder
van kastanjebladeren,
berkebladeren en klimop
bladeren aangevuld met
speciale stoffen voor glans en
gemakkelijk kammen van het

KAPSALON DE WIT
Molenstraat 5 - Tel. 01836-1464 - Ameide.

Nieuw bij Kapsalon De Wit
Als enige in dit rayon

Party Shop Gerda Brands
Gorinchemsestraat 10, Meerkerk

Bijverdienste

Het ochtendblad
Trouw
vraagt een flinke

agent - bezorger
te Ameide

Brieven aan inspectie Trouw
pia J. Hakvoort, Wildschutlaan 29, Gorinchem.
Telefoon 01830-23839

yoor Franse kaas
Vleeswaren
Pate's
Salade's
Wijn

Sellery salade

150 gram 1.59

PAASAANBIEDING
Extra jong belegen kaas

2e pond halve prijs



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

078-133333
078-133333
078-148111

1210
1421 1265

min. ter plaatse, en dat terwijl de wegen voor
het grootste deel een ijslaag waren.
Doch ook hier kan men zien wat een goede
samenwerking kan doen, toen de werknemers
van die dienst gemeentewerken, "bezig zijnde
met de gladheidsbestrijding", de brandweer
eenmaal hadden opgemerkt waren zij snel ter
plaatse om de weg begaanbaar te maken.
De brand was snel bedwongen, doch wat
overbleef waren de restanten van een schuur
tje, met gedeeltelijk geredde inventaris.
Het mooiste wat de brandweer meemaakte was
dat het publiek zich kwam beklagen omdat zij
er niets van hadden gehoord of gezien.

Brand
Ambulance
Politie
Arts
Politie

Zaterdag 20 januari j.1. heeft het nieuw
verworven stilalarm-systeem van de vrijwil
lige brandweer van Ameide en Tienhoven zijn
doelmatigheid voor de eerste keer bewezen.
Om 13.39 uur werd er door de alarmcentrale
van Dordrecht via de piepers alarm geslagen
voor .een brand bij de heer P. v. GeMeren, J. W.
van Puttestraat 67 te Ameide.
Ten gevolge van een brandende kachel en een
er te dicht bij staande bromfiets, was er brand
ontstaan in een schuur achter de woning.
Dankzij het stH alarm was de brandweer met 4

STIL ALARM BRANDWEER
BEWIJST ZIJN NUT

BELANGRIJK

BELANGRIJK

-knip de sticker uit langs de stippellijn
-wip de kunstofschijf met behulp van een
puntig voorwerp van het toestel

-plaats de sticker
-bevestig de kunstofschijf weer

0 024 __

O /b;andw~~r" 1
5 / ambulance '\

I 078-133333 \

f6\?--' 07:~i~~~11 ~
~ '--arts --1210

0 ,politie 1421 1265
7'r--~/

00~

Burg. Sioblaan 32A - Meerkerk - tel. 01837-1334

vraagt wegens uitbreiding van haar
werkzaamheden:

Voegers
voor Nieuwbouw en Renovatiewerk, ook
kni p/schad uwwerk.

Belangstellenden verzoeken wij een afspraak
te maken met de heer C. Bot, tel. 01837-1334.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· . ;i Afscheid I
: Bij mijn vertrek uit Ameide, is het mij niet :
: mogelijk,persoonlijk afscheid te nemen, van :
: allen, die zo enorm veel voor ons betekend :
: hebben. :
: Het moet daarom, helaas op deze wijze. :

: Heel, heel veel dank aan hen, die ons zoveel :
: liefde en vertrouwen gaven in de jaren, waarin :
: we in uw midden mochten wonen en werken. :
: In het bijzonder dank aan hen, die in het :
: afgelopen, onvoorstelbaar moeilijke jaar de :
: kinderen en mij met zoveel zorg, medeleven en :
: begrip omringd hebben. :
: Dit zullen we nooit vergeten! De hechte I
: banden, die er in de loop der jaren gesmeed :
: zijn, zullen blijven bestaan. :
: De vele goede herinneringen blijven en wilen :
: de minder prettige overschaduwen. :

• •• •: Het ga U allen wei! :
• •• •• Met vriendelijke groeten uw •• •: J. M. J. Wessels-Everaars :
• en kinderen. •• •• •: Dennenlaan 45 :
• Rijssen ;
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

Omdat de huidige bewoners de wens tot verhuizing te kennen hebben
gegeven, zoeken burgemeester en wethouders

gegadigden als bewoner
van de conciergewoning

van de 20 bejaardenwoningenaan de Prinses Marijkeweg.
Tegenover het vrije wonen staan bepaalde verplichtingen ten aanzien van
de oewoners van het complex en de woningen. Afspraken daarover
kunnen in nader overleg gemaakt worden.
Belangstellenden worden verzocht schri.ftelijk van hun belang-
stelling blijk te geven bij burgemeester en wethouders binnen
een week na het verschijnen van dit blad.
Burgemeester en wethouders van Ameide,
De wethouder, De burgemeester,
A. G. de Kruijk. C. Bakker.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Een nieuwe fente met VOORKEURBOEK. ~

~ Dank zij een pracht Omnibus van niemand ~

~ minder dan Rie van Rossum, die reeds vele ~

~ beroemde boeken op haar naarn heeft ~

'" staan. ~

~ Tot 30 juni 1979: ~

~ Rie van Rossum ~

\) ELKE VROUW HEEFT HAAR GEHEIM ~

~ Omnibus van: Keer terug mijn, dochter, en ~
i) Gepaarde schelpen. Gebonden 436 biz. ~

~ Normale prijs f 29,90 ~

~ NU slechts f 17,50 g
~ Uw voordeel f 12,40 ~

i) ~

~ Dam 6 - 01836-1229 ~

~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~

VOEGERSBEDRIJF

GEBR. BOT B.V. to. EEl



VOOR ZEKERHEID EN PAASKWALITEIT
KEURSLAGERS
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J. F. Th. BLOM
Dam 11 - Telefoon 1404

Ameide

LCD

speciale prijs 52,50

LCD
CHRONOGRAAF
geen 125,-, 10 funkties
plus verlichting

maar 97,50

UW S'LAAPA'DVISEUR

Streefkerk

* LEDIKANTEN

* MATRASSEN

* DONZEN DEKBEDDEN
(Irisette - de beste)

* MODIEUSE
DEKBEDOVERTREKKEN

* HOESLAKENS (ook stretch)

Fransestraat7 - Ameide - Tel. 01836-1212.

Gezonde nachtrust, erg belangrijk voor uw
gezondheid

Wij zijn specialist op het gebied van slaap
komfort en kennen het weergaloze komfort

van het "BOXSPRING"-systeem

P."$. Een POLYETHER MATRAS met scha

penwol afdekking reeds vanaf 167.50

Praat eens met Uw SLAAPADVISEUR over:

1.40

1.55

Van Dijk & Zoon
Kerkstraat, Meerkerk, tel. 01837-1332

Simon Muilwijk
Dam 9, tel. 01836-1395, Ameide

gevuld met aspergepunten
20 minuten zacht braden,

100 gram

EN DE TRADITI~N~
PAASROLLADE HAit~II

U ~ATUURLlJK BIJ
DE KEURSLAGER

Voor.de liefhebbers van "KLEIN VLEES' onze zeer aparte
PAAS-SPECIAL:

Asperge
vinken

Gebraden Rosbief 100 gr 2.50

Onze keus in de beste vleessoorten van echte PAAS
KWAlITEIT is zeer gevarieerd. VVij geven u ook graag.
advies over bereiding en sauzen.

Uit onze selektie VERSGEBRADEN VLEES:

GEBRADEN

Varkensrollade
100 gram

Echt ouderwets malse, smakelijke ienderollades van
rund, en varken. Met echt touw opgebonden en heerlijk
gekruid. Naar keuze met of zonder zout (zonder zout
is malser en sappiger - u kunt er op het bord zout bij
doen)

Varkens-
Lenderollade 100 gram 1.70'
Runder-
Lenderollade 100 gram 1.95

Dat wij gesloten zijn
maandag de hele dag en dins
dag na middag om inkopen voor
U te doen.

Wist U dat wij 2000 m2
toonzaal hebben in Vianen.
U wordt gehaald en thuis
gebracht.

...
ogZie ZO, dan weetU dat.

Wist U dat wijinSchoon-
hoven een komplete woning'
inrichting hebben waar'U ons
ook altijd kan bereiken.

Wist U dat Stigterscom-
plete woninginrichting gaat
verbouwen in Ameide.

Koestraat .101, Schoonhoven, tel. 01823-2450
J.W. v. Puttestraat 6-8, Ameide. tel. 01836-1501

Stigter
komplete
woninginrichting



,•.................................................•••..............•....................................,
• •
• I . •: E ectrotechnisch Bureau :
: (Landelijk erkend) :
: Wij hebben een grote ervaring op het gebied van: :• •• •: * NIEUWBOUW UTILLITEITSBOUW en :• •• •i RESTAURATIEWERKEN i
• •• •: Is dat wat U zoekt, neemdan vrijblijvend contact :
• met ons opt •• •• •• •: Inonze winkel hebben wij alles op het gebied van :

• • •: Elektrotechnische en Elektrische huishoudelljke arti- :
• •
: kelen, Radio, T.V., Verlichting enz. enz. :
: J. W. van Puttestraat 73 Tel. 01836-1232 :
: Griend 5 Tel. 01836-1614 :• •, .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BESTEL C7"\ '- -'
VROEGTIJDIG uw t"'a.a.~"r",,~

Bakkerij Alling
Dam 8, Ameide.
Inl. 01837-1248, na 18.00 uur 01837-1432.

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
LEXMOND

..
"an 9)yk'~~'
LUXE BROOD· en
BANKETBAKKERIJ

-~

Ook in 't IJzerwinkeltje is het
voorjaar.

De folder van Hendrik Jan de Tuinman
staat vol met artikelen die het tuinieren tot
een feest maken.

Oh ja. Het tuingereedschapvindt U niet meer
voorin de winkel, maar helemaal achterin.
We hadden daar meer ruimte omhet allemaal te
laten zien.

,,'t ij?ttwinlttltje"
De winkelier van Hendrik Jan de Tuinman.
Let op de aanbiedingen.
De winkelier van Hendrik Jan de Tuinman
heeft meer dan tuingereedschap.

U vindt er ookeen uitgebreide kollektie
tuinzaden, en wat nu vooral belangrijk is

de zomerbollen
dahlia's, begonia's,lelie's, gladiolen

en er is nog veeI meer in 't IJzerwinkeltje

U moet beslist eens komen.

Tot ziens in

,,'t ij?ttwinlttltjt"

Ruime sortering * PAASMANDJES

* KIPJES

* HAASJES en

* EIEREN

FIJNE SORTERING * GEBAK

ONZE PAASOS

IS WEER BEKROOND

UMOET HEM BESLIST

voor dinsdagmorgen,
vrijdag en zaterdag.

Een part-time hulp

~
BIT.

rlJNSTI
VLIIS
YOOR
PAliN
KOMT

VA.N DI PROEVEN ! !
\ .TOPSLAGIR

.~ c l<?'l~
---...: ~(Q

r. -.



PLATTELANDSVROUWEN
AFD.MEERKERK

De afdeling Meerkerk van de Bond van
Plattelandsvrouwen hield, in samenwerking
met de Kon. Maatschappij voor-Landbouw, in
De Schuur van de fa. Vink, haar jaarlijkse
gecombineerde avond. De presidente, mevr. A.
van Bezooyen opende de avond en heette
iedereen welkom.
Na deze opening bracht de toneelvereniging
Ameide het blijspel "Drie dagen getrouwd"
voor het voetlicht. Behoudens enkele kleine
schoonheidsfoutjes werd dit stuk met veel
vaart ten tonele gevoerd. Zander de overige
spelers/sters oak maar iets tekort te doen, is ons
hoofdzakelijk het spel van de dienstmaagd
bijgebleven. Met eengoed gevoel vaor nuances
werd deze rol neergezet. Een daverend applaus
en een bloemenhulde was de welverdiende
beloning.
Oak de gehouden tambala was voor de
organisatoren een groat succes. In minder dan
geen tijd waren aIle loten verkocht.
Tot slot volgde het gezeIlige samenzijn,
hetwelk na enige aarzeling een gezeIlig geheel
werd en heel wat beentjes van de vloer bracht.
Al met aI, een zeer geslaagd geheel.

BOUKE BEUMER NAAR AMEIDE.

Vrijdag 20 april a.s. hoopt de heer Bouke
Beumer, landelijk lijsttrekker voor het C.D.A.
bij de aanstaande europese verkiezingen in
Ameide te komen spreken. Deze unieke
gebeurtenis vindt plaats in de recreatiezaal in
de christelijke lagere school aan de Meidoorn-

laan. Zoals U waarschijnlijk weet worden
donderdag 7 juni a.s. voor de eerste keer
rechtstreekse verkiezingen gehouden voor een
europees parlement. De belangstelling voor
deze verkiezingen is nag niet erg groat. Tach
zijn deze verkiezingen van groat belang. Vele
problemen zijn niet meer door een enkelland
op te lassen (denk daarbij aan het vervuilde
Rijn- en Lekwater). Oak door diverse E.E.G.
bepalingen, hierbij valt natuurlijk in de eerste
plaats te denken aan de landbouw, worden wij
weer geconfronteerd met de overige E.E.G.
landen. Daarom is het van belang dat er een
Europees parlement komt dat toezicht kan
houden op de diverse punten. Veel gezag heeft
het europese parlement op dit moment nag
niet. Maar door massaal naar de stembus te
gaan op 7 juni kan dit veranderen. Ret gezag
van het europese parlement moet hierdoor
langzamerhand gaan groeien. Wilt U meer
weten over de europese verkiezingen, kom dan
luisteren naar Bouke Beumer op vrijdag 20
april a.s .. Laat otlze lijsttrekker niet praten
voor een halflege zaal. Een unieke gebeurtenis
dus am persoonlijk in contact te komen met de
landelijk lijsttrekker voor het C.D.A ..
Aanvang 7.45 uur. d C R U k· ..e . . .- lesveremgmg

de A.R.P.-kiesvereniging.

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

CARAVANBOUWVAN DERHAGEN
MEERKERK -NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TElEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN • LUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN

Avenlo Caravans

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazetaarlaan 5
Arnelde
Tel. 01836-1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagmorgen
zitting In Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.
Aileen volgens afspraak.
Indlen nodlg behande
ling aan huls.

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 3.10 tot 5.10 meter
Prijzen vanaf f 8295,- tot
f 17.295,- incl. B.T.W.

. . . . . . EEN DEGElIJKE NAAM .... VOOR
DAGElIJKSE MODE

Fransestraat 7 - AMEIDE - Tel. 01836 -1212

VOORJAARSAANBIEDING

LEVI's SPIJKERBROEKEN
DE EERSTE SPIJKERBROEK ...

MAAR NOG STEEDS DE BESTE!
let maar op het RODE LlPJE
let maar op het STERKEGAREN en
de details.

TER KENNISMAKING nu een ORIGI

NELE LEVI's
van f 73,50 voor f 65.00

Exira aanbiedin.~
Mooie SPIJKERBROEKEN, prima.p~svorm, in
de maten 116 t.m. 176, nu voor f 29,95

Streefkerk

Maak uw D1EPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratisklaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

0000000000000000000
B Houlhandel B
o Fa. D. van Halm 8
B.~enZoon 0
o 0o Bazeldijk 68, Meerkerk, 0
O· tel. 01837-1215 0
o 0
o Creasol palen, 0
O 0zowel gecreasolleerd als g~wolmaniseerdo (groen, ge'impregneerd) in div. lengten. 0
o Tuinschermen azobe, 0
o spoorbielzen, . . . .. BBzowel nieuwe als oude In verschtllende pnJzen 0
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie plaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materialen, 0o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0
O Event. thuisbezorgd inoverleg. 0

oo 0o In zeer goede staato (altijd blnnengestaan) 8
B houten gebouwtje 4 X 9 m B8 Zeer scherpe prijzen. 0

0000000000000000000



DE C.P.J.
afd. MEERKERK

De C.P.J. afd. Meerkerk houdt op vrijdag 6
april in "De Schakel" te Leerbroek haar
J aarvergadering. Deze vergader.ing begint om
19.45 uur.
Door lede-n van de C.P.J. wordt het toneelstuk
"Gast in eigen huis" opgevoerd.

Aile leden en hun vrienden ofvriendinnen zijn
van harte welkom.
Ook nieuwe leden zullen we die avond graag
begroeten.
Entree .f 5,-.

C.P.B.
afdeling Ameide-Tienhoven

Maandag 12 maart hield de C.P.B. afd. Ameide
en Tienhoven voor de 7e maal dit seizoen haar
vergadering. Deze avond werd verzorgd door
het Produktschap voor Groente en Fruit.
Twee dames vertegenwoordigden het schap op
deze avond voor onze vereniging.
Allereerst werd ingegaan op de volgende
vragen: "Waarom is het gebruik van groente
en fruit zo belangrijk?"
"Eten we er voldoende van?"
"Welke soorten zijn er tegenwoordig?"

Wat doen we met exotische vruchten, bijzon
dere groente en tuinkruiden?"
Vooral op de exotische vruchten werd sterk de
nadruk gelegd, om ons er mee bekend te
maken, wat de mogelijkheden zijn, en hoe ze
bereid moeten worden.

~'Er werd verteld welke voedingsstoffen we
dagelijks nodig hebben en in welke groente
en fruitsoorten dit voorkomt.
Dan zagen we nog een aantal dia's die allen
betrekking hadden op de verbouw, herkomst
en verdere verhandeling op de veilingen van
groente en fruit.
In de pauze werd een groentehapje aange
boden, wat prima smaakte.
Na de pauze was er een gratis verloting met

.fruit, gedroogde zuidvruchten en noten.
De volgende vergadering hopen we te houden
D.V. 9 april en is de Paasavond. Deze zal
verzorgd worden door de weleerwaarde heer
Ds. W. Kalkman.

KONINGIN JULIANA 70 JAAR.

De voorbereidingen om aan de70ste verjaardag
van de Koningin een extra feestelijk tintje te
geven, zij n in volle gang. In het gehele land zij n
Oranjeverenigingen of comite's druk bezig een
feestelijke Koninginnedag voor te b~rei

den. En de Oranjevereniging van Ameide en
Tienhoven blijft niet achter.

Voor Ameide en Tienhoven presenteren wij
het volgende programma.

9.00 uur v.m. reveille blazen van de toren.
9.30 uur v.m. aubade op de Dam.

10.00 uur v.m. opening kindermarkt.
In samenwerking met de scholen zijn wij er in
geslaagd op de Dam en Voorstraat.een
Kindermarkt te organiseren, waar voor elk
kind wat te beleven of te doen is.
En verder is er voor de kinderen nog een extra
prijsje te verdienen als ze leuk, origineel of
grappig verkleed op de Dam aanwezig zijn.

14.00 uur n.m. Volksspelen.

Voor de Volksspelen hebben we de buurtver
enigingen om hun medewerking verzocht, en
zijn daar vanzelfsprekend niet in teleurgesteld.
De buurtverenigingen zullen onderling gaan
kampen voor een goede plaatsing in het
volksspelklassement.
Ook voor straten waar geen buurtvereniging is,
bestaat de mogelijkheid zich op te geven voor
dit gezellige spel.
Onze gedachten gaan uit naar Tienhoven,
Sluis, Zouwendijk en andere straten of wijken.
Deelnemers per groep 2 dames en 2 heren.

Inschrijvingsadres ,,'t IJzerwinkeltje"
tim 14 april.

Het avondprogramma is een vervolg op het
middagprogramma omdat daar met mensen
van dezelfde groepen als in het middagpro
gramma een quiz gespeeld gaat worden.
Daaraan speelt per groep mee 1dame en 1heer.
Opgave ook hiervoor tim 14 april.
Om deze avond nog extra gezellig te maken is er
de groep AIRLINE, die voor een goed en
gezellig stuk muziek zorgt.

Al met al belooft het een feestelijke Koningin
nedag 1979 te worden waarbij we hopen dat U
aanwezig bent.
Misschien als deelnemer, maar toch zeker als
toeschouwer.

We rekenen op U.
Oranjevereniging "Beatrix".

KOOPAVOND GOEDE VRIJDAG
In verband met Goede Vrijdag zijn de winkels
's avonds gesloten, dus geen koopavond.
Koninginnedag de gehele dag gesloten.
Dinsdag na Pasen en dinsdag na Koninginne
dag om half een gesloten.

Wi~keliersverenigingAmeide.

AUTOCROSS OP
KONINGINNEDAG

MEERKERK- De besturen· van Magneet en
OVM in Meerkerk zijn weer begonnen met de
voorbereidingen voor de grote autocross op
Koninginnedag (maandag 30 april).
Leden van Magneet en OVM kunnen zich voor
dit veel publiektrekkende festijn opgeven aan
de hand van het daarvoor bestemde deelne
mersformulier.
De wagens van de deelnemers moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
a) goed werkende remmen en stuurinrichting,
rolbeugel en een veiligheidsgord~l.

b) ontdaan zijn van koplampen en voor- en
achterruiten. De portieren moeten goed ge
opend kunnen worden.
c) zichtbare versterkingen anders dan de
rolbeugel en de terreinbanden zijn toegestaan.
d) het standaardmodel moet goed herkenbaar
zijn.
Voor half twaalf 'S morgens moeten de wagens
aanwezig zijn.
Tussen twaalf en een worden de wagens
gekeurd. De cross begint om half twee.
Meerkerks nieuwe burgemeester T. den
Breejen zorgt voor de opening.
Er zal dit jaar in ieder geval een vrouwelijke
coureur van de partij zijn en weI Greet
Kuijpers uit Meerkerk.
Zij rijdt voor automobielbedrijf Hakkesteegt
en Zn. Het merende·el van de deelnemers
in de zogenaarride amateurklasse worden
gesponsord.
De meer ervaren rijders van de crossclub
Ezhaco zijn ook weer aanwezig. Vooral hun
ritten met de zogenaamde stockkarren zullen
opnieuw spectaculair zijn.
Om de organisatie rond te krijgen zetten OVM
en Magneet zeker dertig mensen in onder
leiding van Wim den Hartog, die samen met
Cor van Dijk en Cor den Hartog en vele
anderen massa's werk te verzetten hebben.
Er wordt opnieuw naar gestreefd om een
bekende radio- of tv- verslaggever aan te
trekken voor het aan elkaar praten van het
crossevenement.

A. KEPPEL

1u inarti kelendepot
Tuinvreugd

Tel. 01837 -1888

Wij hebben voor Ualle
GROENTE en BLOEMENZADEN
KUNSTMEST, KOEMEST, kortom aile
soorten bemestingen
ROODSTENEN BLOEMPOTTEN, met
schotels
PLASTIC BAKKEN en SCHALEN in vele
modellen
Hardhouten TUINBANKEN, REGEN
TONNEN
GROND, TUINTURF, COMPOST,
TURFMOLM

SPECIALE AANBIEDING
BLOEMSCHALEN van f 21,- voor f 12,95
HEKSENKETELS van f 9,90 voor f 5,75
enz. enz.

Kortom te veel om op te noemen I I I I
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in mantel en kostuum mode
elegante mode, uitgevoerd in hoogwaardigestoffen en sportieve modellen

van Ravens en Basler.

van toor fashion hiedt U een gevarieerde kollektie van de heste merken in
haar representatieve zaken, waar U gastvrij wordt ontvangen.

Royaal gesneden popeline mantels
van een zijdeachtige glanzende
chintz-kwaliteit laten interessante
raglan-mouw oplossing zien.

Het raffinement bij deze modellen
ligt in de perfekte verwerking.
Siouson en sportieve mantel
-beide van NINO- popeline worden
geaccentuurd door fijne,
tussengevoegde cord-details.~-vEN~

Waar excellentemode en modebewuste
vrouwen elkaartrerren....

De modieuze mantel in
NINO-popeline valt op door zijn
fijne biezenverwerking.

van tOOT' fashion
AMEIDE - NIEUWEGEIN - WERKENDAM - VIANEN - GORINCHEM,PIAZZA CENTER & ARKELSTATE



VOOR
DROGISTERIJARTIKELEN
PARFUMERIE~N, Scholl
GEZONDHEIDSKLOMPEN
BABY-ARTIKELEN
BIJOUTERIE~N

* Wij prikken nu ook gaatjes in uw
oren!

Grote sortering
NERF en BEHANG

Verhuur van
TAPINETTE TAPIJTREINIGER

Firma G. Graveland en. zn.
Dorpsstraat 50 - Telefoon 03474 -1516
Lexmond

Yoor de tuin
NU SPECIALE AANBIEDINGEN
HAAGCONIFEREN

1.20 m hoog p.st. f 6,50

10 HEIDEPLANTEN
voor f 10,

HOUTEN STAPSCHIJVEN
per stuk f 1,-

GRASZODEN
per m2 f 3,25

Bij

Tuincentrum C. Spek
Kortenhoevedijk 5 Lexmond
Telefoon 03474 -1573

Geopend aile middagen plus de gehele za
terdag.

Wegwijzertje

Plaats in deze kolom
tegen zeergoedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3," per 4
regels excl. 4% btw.

Vrij
opnemen!

Van uw Pensioen-spaarrekening kunt u geld
opnemen, wanneer u dat nodig hebt. Weliswaar
moet de Spaarbank u dan in principe een rente
inhouding van 2% berekenen, maar gelukkig zijn
er een grootaantal uitzonderingen. U kunt zonder
rente-iohouding geld opnemen voor:

- betalingvan belasting;
- betaling van ziektekosten in de ruimste zin van

hetwoord;
- het doen van schenkingen
- het vrij opnemen van f 1500,- per jaar;
- het kopen van NMS~spaarpapieren aan toon-

d~r;

- het bezoeken van geemigreerde kinderen.

Ook de opnamevan uw rente is vrij van retour
rente. Er is, kortom, een scala van vrije opname
mogelijkheden, waarvoor wij u, in een persoonlijk
gesprek, graag zullen· inlichten. Tenslotte, bij
overlijden of emigratie komt het totale spaarsaldo
eveneens vrij ter beschikking.

ASSURANTIE-EN ADVIESBUREAU DEN HARTOG BV

4233 EA Ameide - Voorstraat 6 ..;Tel. 01836-1340 - Na 18.00 uur b.g.g. 01843 -1370

Te Koop: Eleetr. Naaimaehine
in meubel. In zeer goede staat.
De Geer 4, Ameide, Tel. 1339.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop aangeboden:
Eiken uitseh. tafel, klooster
tafel, kl. r. eiken tafel, 2
keukenst., eiken naehtk.
vloerkleed bijp. divankl. (pers)
radio. tel. 01836-1927.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop: Olietank 2000 liter.
f 100,-. Tel. 01836~1791 .

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop aangeboden:
een Vespa brommer, otJd 10
maanden, te bevragen door
tel. 01836-1251 .

•••••••••••••••••••••••••••••
Ontspanningseursus
Adem en beweging, individueel
of in groepen. Ine Essens.
tel. 01843-1958.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop aangeboden:
2 Luxaflex 82·em. br. 1.35 lang.
2 luxaflex 1.02 em. br. 1.50 lang.
p.st. f 25,-. 1 Eiken salontafel
rond f 10Q,-. 1 Eiken stereo
radiomeubelf 400,-. Te bevr.:
G. J. v.d. Vlies, tel. 01837-1424.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop: Toyota Corolla de
Luxe. Km. stand 22.00021/ 2ja,ar
oud. Sehadevrij f 8.500,-.
tel. 01837-1424.

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, lO
WEL NIEUW ALS
GEBRUlKT o.a. .
GOLFl"LATEN, Asbest,
Gegalv, Polyester
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL

-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.

-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

Bij:

FAAN.K TAEUAEN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889



Oranje doek
/ 240,
/ 260,
/ 280,
/ 300,-

TELEFOON 1725

I 824,-

=--==-

STALEN KNIKARM SCHERMEN
Het ideale terras.seherm, grote uitval en
vrije doorloophoogte.

Laag geprijsd vanaf

UNIEKE

STALEN ZONNESCHERMEN
topkwaliteit, lange levensduur, windvast
door teleseoopveer,

vanaf I 250,
OOK ELECTRISCHE BEDIENING voor

/85,-

* ALLES MET 3 JAAR GARANTIE

Degalux
lentevoorcleel
ALLUMINIUM SCHERMEN
UITVAL, 90 cm

250 em breed
275 em breed
300 em breed
325 em breed

BROEKSEWEG 3

ERKELENS-LANGERAK

AI uw drukwerk tot in
in puntjes verzorgd
door:

~ .
~CREZEE B.V. J. LAURET-BASTINCK

Lekdijk 42 - Ameide
AMEIDE:DAM6TELEFOON(Ol836)22I Telefoon 01836 -1937

Na een lange
winter zijn
uw handen
misschien ook wei
aan een
manicure toe!

Maak eens een
afspraak! !

Sehoonheidssalon

J. LAURET-BASTINCK
Lekdijk 42 - Ameide
Telefoon 01836 -1937

* BABYGOED* KLEUTERKLEDING
* NACHTKLEDING
* TUINSTOELEN
* PARASOLS

VERHUISD

dierenarts te Ameide

per 12 maart 1979

K. STEIJN

NIEUW ADRES:
Prinses Marijkeweg 65
Telefoon 01836 -1250

Spreekuur KLEINE HUISDIEREN, maandag
en woensdagavond van 18.30-19.30 uur.

Voor delichaamsverzor~
ging thuis:

KRUIDENBADZOUT
KRUIDENBADOLIE
SHAMPOO'S
MONDWATER
ZEEP
TANDENBORSTELS
HANDCR~MES

BODY LOTIONS

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. O~836-1701 UW sehoonheidssalon

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1235

";111 .Ier IUIIII
••ZIIII ,'••er

"••••r ell~e I•••er

LEXMOND Tel. 03474-430

c:De uoerjaar..,koLLektie

hebben we weer ontvangen, o.a.

Strayers b.v.

VAN DER HAM VEEVOEDER

Gaat uw huid goed
verzorgd de zomer
tegemoet?

Deskundige
verzorging en
advies bij

Sehoonheidssalon

J. LAURET-BASTINCK
Lekdijk 42 - Ameide
Telefoon 01836 - 1937

* Behandeling
op afspraak



ZAALSPORTENIN
NOORDELOOS

NOORDELOOS - De belangstelling voor de
zaalsporten in Noordeloos is nog altijd groeien
de. Sinds er eind januari werd gestart in de
Smidseberg is het ledental tot ver over de
honderd gegroeid.
Op maandagavond komen de volleybaIlers aan
bod. Om half zeven beginnen de dames, om
acht' uur gevolgd door de heren. Deze groe
pen gaan volgend seizoen mogelijk deelnemen
aan de competitie. Zij staan onder leiding van
Frits Schumacher. Om half tien begint de
groep recreatievolleybal waarvoor erg veel
belangstelling bestaat.
De dinsdagavond is in zijn geheel voor de
badmintongroep waarvoor veel belangstelling
is. De speelmogelijkheden zijn niet zo groot,
omdat er slechts een speelveld is. Mede daarom
zal er geen badminton in competitieverband
worden gespeeld.
Het ligt weI in het voornemen om in het
competitieloze tijdperk tegen andere vereni
gingen te spelen.
De afdeling tafeltennis, op woensdagavond
actief, verheugd zich in een erg grote belang
stelling. De zes speeltafels zijn geen moment
onbezet. De woensdagavond wordt afgesloten
met recreatievolleybal.
De afdeling gymnastiek is elke donderdag van
kwart over vier tot's avonds tien uur actief.
Ook deze afdeling verheugt zich in een
groeiend ledental.
Het is debedoeling dat er op donderdagavond
van tien tot elf uur een volleybal komt voor
ouderen, die niet deelnemen aan de andere
recreatie-groepen.
Er zal binnenkort ook gestart worden met
basketbal. Het aantal aanmeldingen daarvoor
is voldoende om te starten.
Dat zal op vrijdagavond gebeuren, te beginnen
om half zeven.
Tot eind van de maand speelt de kleinste jeugd
van de vereniging op woensdagmiddag zaal
voetbal in De Smidse Berg.

Koninginnedag in Meerkerk
MEERKERK - De Oranjevereniging Wilhel
mina organiseert op Koninginnedag ook een
aantal activiteiten. 's Morgens zijn er kinder
spelen. De Oranjevereniging weet zich verze
kerd van de medewerking van de buurtver
enigingen. De kinderspelen worden gehouden
op het oude voetbalveld. 's Middags kunnen de
Meerkerkers naar de autocross,terwijl er 's
avonds een Oranjebal is bij Vink in de zaal.
Muziek trio De Nijs.

Hoofdprijs Biotex-wedstrijd:
Mevrouw van der Ham uit
Meerkerk, wint 9-daagse reis naar

Amerika.
Een rondvlucht in een ·Fokker F28 vormde
zaterdag 17 maart in Rotterdam het begin van
een droomreis voor mevrouw van der Ham en
haar familie uit Meerkerk. Op de luchthaven
Zestienhoven werd haar symbolisch een van de
acht hoofdprijzen vande in 1978 gehouden
Biotex-wedstrijd overhandigd. De prijs bestaat
uit een 9- daagse reis naar de Verenigde Staten
in april van dit jaar, waarbij onder meer
bezoeken' zullen worden gebracht aan Walt
Disney World en de lanceerbasis Cape Cana
veral.

Mevr. van der Ham met haar jamilie op Zestienhoven.

Iedere hoofdprijswinnaar mag vier familie
leden ·of vrienden meenemen naar Amerika..
De wedstrijd wordt jaarlijks door de fabrikant
van Biotex - Kortman & Schulte B.V. in
Dordrecht - georganiseerd. Opzet is dat
iedereen een creatieve prestatie kan leveren,
zonder dat daarvoor het produktbehoeft te
worden gekocht.
De in het najaar van 1978 gehouden wedstrijd
stond in het teken van "de toverdraak" en
leverde ruim 35.000 inzendingen op. De
deelnemers konden naar believen een fan
tasiedraak, tekenen, schilderen, dan weI

maken van textiel. De inzendingen werden
beoordeeld door een jury bestaande uit Harry
Geelen (schrijver), Felicia van Deth (poppen
speelster) en Irma Goedemondt (hoofdre
dactrice van het blad Ariadne).
De 200 beste inzenders kregen een nieuwe
opdracht: teken, schilder of maak een tover
heks. Uit die tweede serie van werkstukken
werden er tenslotteacht aangewezen die voor
een hoofdprijs in aanmerking kwamen. AIle
overige deelnemers ontvingen een herinne
ring aan de wedstrijd.

HOBBYKLUB
Begin j'anuari is de hobbyklub weer begonnen,
voor het eerst nu in de eigen ruimte, het
houten gebouwtje aan de Meidoornlaan. De
belangstelling van de jeugd was direkt al zo
groot dat de groep in tweeen moest worden
gedeeld. Nieuw is ook de klub op woensdag
middag voor de jongens en meisjes van 6-8 jaar.
De jongens en meisjes die ook weI eens zin
hebben om te knutselen en leuke dingen te
maken of zomaar gezellig bezig te zijn samen
met vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk
altijd welkom. De klubs worden gehouden op
maandagmiddag van 4.00 - 5.00 uur voor de 6
tot 8 jarigen, en vanaf 8 jaar op dinsdagavond
van 6.30 - 7.45 uur of op woensdagavond van 6.30
- 7.45 uur.
Om de kosten welke f 3,- per maand bedragen
zo laag mogelijk te houden doen wij een beroep
op·u om ons voor zover mogelijk te helpen aan
bruikbare afval materialen zoals hout, triplex,
wol, garen e.d. ook oud gereedschap kunnen we
goed gebruiken.

Hobbyklub
tel. 1654.

"De Koekkoek"

als U.zoekt naar een

aerdegelijke
of een

super sparilieis
Als U onderstaand adres weet te

vinden, want .

* DAT IS BEKEND

* DAT IS VERTROUWD

* DAT VERZEKERT
GOEDE SERVICE

4231 BB Meerkerk • Toistraat
Telefoon 01837 -1297



i····::-.···if GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

Bureau Burgerlijke Stand

Het bureau Burgerlijke Stand is voor aangiftes van ge
boorten en overlijden op vrijdag, 13 april 1979 geopend
van 09.00 uur tot 09.30 uur.
Spoedgevallen : telefoon 1686 - W. van Dijk
b.g.g. 1781 - E. Hartman

Aangifte Kadavers

PASEN:
Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april

Voorlichtingsavond woningbouw in Ameide.

Op maandag 9 april 1979 's avonds om 20.00 uur zal in de
nieuwe zaal van "Het Spant" een voorlichtingsavond
gegeven worden over woningbouw in deze gemeente.
Het ligt in de bedoeling om in dit jaar en in 1980 totaal 35
woningen te bouwen in het phm Aaksterveld, 2e fase.
Over deze bouwplannen is enige tijd geledeneen huis-aan
huis circulaire verspreid met daarbij een enquete
formulier, waarop wensen kenbaar gemaakt konden
worden over kavels)grond en diverse typen woningen.
Door diverse inwoners is hierop gereageerd en daarom
wordt een algemene voorlichtingsavond gehouden overde
woningbouw in deze 2e fase.
Ook degenen die niet hebben gereageerd op het en
queteformulier, doch weI belangstelling hebben, nodigen
wij gaarne uit om met hun echtgenote of a.s. echtgenote
deze avond bij te wonen.

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

14 april
15 april
16 april
17 april

: zoals gewoonlijk
: van 9.00 uur tot 9.30 uur,

doorgeven kantoor Gorin
chem tel. 01830-31100

: zie vrijdag 13 april
: gesloten
: gesloten
: zoals gewoonlijk

Burgemeester en wethouders van Ameide,

de burgemeester.
C. Bakker.

de wethouder,
A.G. de Kruijk

SPOEDGI:VALLEN:

KONINGINNEDAG:
Maandag 30 april

: doorgeven aan dhr. van
Wijngaarden tel. 03473-1409

: van 09.00 uur tot 9.30 uur,
doorgeven kantoor Gorin
chem tel. 01830-31100

OOK U VINDT DE JUISTE MAAT
en . . .. DE JUISTE· MODE

IN ONZE KOLLEKTIE SCHOENEN
OP Z'N PAASBEST!!

Tot P.asen bij elk paar schoenen het juiste onderhoudsmiddel
gratis

GA DUS 00 K NAAR

Firma H. VERHOEF
Telefoon 01836-1251 - Ameide Zaterdagstot 5 uur geopend

Uw ~Bovag Auto-riteit

waarborgt zorgeloos autorijden

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402

EBRO•OPEL•FORD


